
vícios e virtudes de um modelo 
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pretende ser uma TV pública, 
mas nasceu vinculada à Presidência da República 

EM 7 DE ABRIL DE 2008, o PRESIDENTE 
Luiz Inácio Lula da Silva sancio-
nou a Lei n° 11.625, que constituiu 
a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC). O objetivo deste artigo é ana-
lisar, de forma breve, o modelo insti-
tucional da EBC, no intuito de suscitar 
algum debate. 

A EBC começou a existir a partir de 
2005, quando a Secretaria do Audio-
visual do Ministério da Cultura orga-
nizou a discussão que culminaria, em 
abril de 2007, no I Fórum Nacional 
de TVs Públicas. O I Fórum foi, no 
entanto, atravessado já no início de 
daquele ano por uma iniciativa do 
presidente Lula, que determinou ao 
então ministro das Comunicações, 
Hélio Costa, a criação de uma "tele-
visão pública" no país. O ministro 
anunciou, em audiência na Câmara 
dos Deputados, no dia 3 de abril, a 
criação de grupo de trabalho para dar 
forma ao projeto da televisão pública. 

O anúncio ministerial gerou ime-
diata reação das entidades que parti-
cipavam do I Fórum. Embora a ini-
ciativa de Lula de propor a criação 
de uma televisão pública ainda seja 
alvo de indagações, minha convicção 
é a de que ele, depois de, no primeiro 
mandato, ter mantido o que acredi-
tava ser uma equilibrada relação com 
as empresas de comunicação, saiu do 
processo eleitoral de 2006 convicto 
de que fora mais uma vez vítima de 

preconceito por parte de uma mídia 
partidarizada, alinhada com a oposi-
ção. Tenha sido ou não esta a motiva-
ção presidencial, as reações das enti-
dades levaram o presidente a isolar o 
ministro das Comunicações do pro-
cesso e a indicar para representar a 
Presidência da República no I Fórum 
o novo ministro-chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidên-
cia da República, Franklin Martins. 

Superados, no processo do I Fórum, 
os percalços políticos, a EBC nasceu 
amparada por históricas aspirações 
de movimentos sociais, expressas por 
meio de diferentes propostas de orga-
nização jurídica, administrativa e de 
financiamento, mas que mantinham 
uma demanda constante: a necessi-
dade de dotar o país de um sistema de 
radiodifusão de serviço público, não 
comercial, capaz de estabelecer um 
contraste cidadão com as emissoras 
comerciais hegemônicas. 

Acentuo aqui as ideias de serviço 
público e de não comercial, para afir-
mar que, não obstante o enunciado do 
Artigo 223 da Constituição Federal, 
o ambiente normativo do rádio e da 
televisão no Brasil não comporta um 
sistema privado. O que nele existe é, 
mediante o uso de outorgas de con-
cessão e permissão pela União, uma 
radiodifusão prestada em regime 
público, como serviço público. Logo, 
o que diferencia a TV Brasil, emissora 

de televisão da EBC, da TV Globo, por 
exemplo, não é a determinação cons-
titucional de sua complementaridade; 
uma seria "pública" e a outra "pri-
vada". Ambas são emissoras presta-
doras de um mesmo serviço público, 
embora com formas empresariais e 
de financiamento diferentes e, prin-
cipalmente, com propostas distintas 
de programação. 

O que deve ser a marca distintiva 
da EBC e suas emissoras de rádio 
e televisão não é, pois, seu caráter 
público em oposição ao privado, mas, 
sim, seu caráter estatal, porque nas-
cida das prerrogativas da União, por 
iniciativa do Poder Executivo. Logo, 
estatal, sim; pública, por consequên-
cia. Mas jamais governamental, como, 
aliás, está expresso nos Incisos VIII e 
IX, do Artigo 2° da Lei, que afirmam 
a autonomia da EBC em relação ao 
governo federal e asseguram a parti-
cipação da sociedade civil no controle 
da aplicação dos princípios do sistema 
público de radiodifusão. 

Não obstante essa garantia formal 
de autonomia, e este é o eixo central 
da análise, é preciso ir mais fundo em 
busca não só das virtudes, que são 
muitas, mas também dos vícios que, 
embora poucos, podem representar 
significativa ameaça ao exercício pre-
sente e futuro da autonomia pela EBC. 

O principal vício normativo da EBC 
é, acredito, aquele expresso no Artigo A ut
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5° da Lei, que a vincula à Secretaria 
de Comunicação Social da Presidên-
cia da República. Afinal, trata-se do 
órgão responsável pela comunicação 
de governo, pela relação do governo 
com a imprensa e demais instituições 
de comunicação, entre elas as agên-
cias de publicidade que mediam as 
verbas de propaganda governamen-
tais. A EBC chama a atenção ainda 
pelo fato de que, conforme o enun-
ciado do Artigo 8° da Lei, entre suas 
competências está a de implantar e 
operar os serviços de radiodifusão 

pública sonora e de sons e imagens do 
governo federal e exercer outras ati-
vidades afins, que lhe forem atribuí-
das pela Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República ou 
pelo Conselho Curador da EBC. O que 
mais se destaca, pois, na relação polí-
tica e administrativa da EBC com a 
Presidência da República é a circuns-
tância de ela ser responsável, ainda 
que sob contrato de prestação de 
serviços, pela produção de um canal 
inteiro de programação do governo, 
o NBR, destinado à distribuição por 

operadoras de televisão por assina-
tura e por redes abertas de satélite. 

A nomeação dos dois dirigentes 
máximos da EBC é outro vício de ori-
gem que merece, acredito, menção 
nesta análise. A prerrogativa dessa 
nomeação é exclusiva do presidente 
da República. Limito-me aqui ao caso 
do diretor-presidente, mas o racio-
cínio vale para a es t ranha figura 
de um diretor-geral também passí-
vel de nomeação presidencial. Meu 
entendimento é o de que o cargo de 
diretor-presidente da EBC não pode-
ria ser objeto de nomeação monocrá-
tica pelo presidente da República. 
Algum tipo de mediação precisaria 
existir, seja pelo Congresso Nacio-
nal, seja pelo Conselho Curador da 
própria empresa, seja por ambas as 
instituições. 

O que me traz, finalmente, ao tema 
do Conselho Curador (Artigo 15), o A ut
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colegiado consultivo e deliberativo, 
de 22 membros, 15 dos quais repre-
sentando a sociedade civil e, a partir 
dela, as cinco regiões brasileiras, por 
meio de pessoas vindas de diversos 
ambientes culturais e profissionais, 
que é, em primeira e última instân-
cias política e administrativa, o fiador 
da autonomia da EBC em relação ao 
Poder Executivo. 

A existência de um Conselho 
Curador é virtude inegável da Lei, 
mas ela é insuficiente para assegu-
rar a autonomia política, administra-
tiva e financeira da EBC. O sentido e 
a prática efetiva dessa autonomia 
têm que derivar, sem rodeios, do 
modelo institucional adotado, con-
cretizado em uma legislação ine-
quívoca e, idealmente, duradoura. A 
Lei n° 11.625/2008, por não cumprir, 
nos termos desta análise, o primeiro 
requisito, deixa de ser também dura-
doura, requerendo, por isso, a atenção 
do movimento social e suas entida-
des, como igualmente do Congresso 
Nacional, tendo em vista a necessi-
dade de sua revisão, com o objetivo 
de tornar a radiodifusão de serviço 
público, não comercial, no Brasil, uma 
política sem possibilidade de retro-
cesso. Seja pela sua colonização pelos 
governos que venham a se suceder, 
seja pela sua eventual extinção diante 
da oposição política sem trégua que 
lhe faz a radiodifusão comercial. 

Em suma, entre vícios e virtudes 
normativas, o modelo institucional da 
EBC ostenta muito mais estas do que 
aqueles. Sua principal virtude pode 
ser resumida no simples fato histó-
rico de ter, após décadas de debates 
e expectativas, se tornado um fato 
concreto no cenário da radiodifusão 
brasileira. Mas, como tentei deixar 
claro neste trabalho, a virtude da sim-
ples existência, por mais relevante 
que seja, não pode abafar o debate 
sobre os eventuais vícios que amea-
cem aquela que deve ser a essência de 
uma radiodifusão não comercial de 
serviço público: a autonomia. Auto-
nomia diante do governo, acima de 
tudo, mas também diante dos parti-
dos políticos e de qualquer interesse 
singular - de classe social, de religião 
ou culto, de gênero, raça, e assim por 
diante - que a ameace. A essência do 
respeito à coisa pública está na capa-
cidade de saber diferenciá-la da coisa 
meramente privada. 

Instituída em abril de 2008, a EBC 
tem hoje pouco mais de quatro anos 
de vida. Seu modelo institucional, 
que, de uma matriz teórica inicial 
descentralizada, passou para uma 
matriz mais centralizada, assentada 
sobre as estruturas da Radiobrás e 
da TV Educativa do Rio de Janeiro, 
permitiu que a empresa se estrutu-
rasse e se desenvolvesse, a ponto de se 
tornar, como acredito, uma realidade 

irremovível do cenário do rádio e da 
televisão brasileiros. 

Neste artigo, procurei levantar 
temas e discutir questões que, no 
tempo, contribuam para a necessá-
ria revisão daquele modelo. Revisão 
que, acredito, poderá se dar sem as 
premências políticas conjunturais do 
passado e sem as disputas políticas e 
pessoais que marcaram esses quatro 
anos iniciais da EBC. Premências e 
disputas que, se não foram capazes 
de pôr em risco o projeto de se ter no 
Brasil uma radiodifusão pública não 
comercial, voltada primordialmente 
para a cidadania, no mínimo com-
prometeram, como tentei demons-
trar, o arcabouço normativo da sua 
autonomia. 

É, pois, chegada a hora, acredito, 
de encarar o desafio de reescrever, 
política e normativamente, a história 
da autonomia da EBC, com a consci-
ência de que essa história não passa 
por tentar enquadrar a radiodifu-
são de serviço público não comer-
cial no modelo superado receitado 
pela Constituição Federal, de uma 
suposta, porque impossível, comple-
mentaridade entre os sistemas pri-
vado, público e estatal. 
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Text Box
Fonte: Revista de Jornalismo ESPM, São Paulo, ano 1, n. 3, p. 48-50, out./ nov./ dez. 2012. 




